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¿ycie studenckie
Kochamy polskie góry  weekend w Karkonoszach

Uniwersytet bez granic

Formalnie Polska nie jest jeszcze cz³onkiem Unii Europejskiej, ale od kilku lat realizowane s¹ u nas niektóre z programów Wspólnoty. Dla studentów najbardziej interesuj¹ce s¹
miêdzynarodowe wymiany. Pozwalaj¹ one poznaæ obce kraje, ich kulturê, nawi¹zaæ ciekawe znajomoci, zdobyæ nowe
dowiadczenia i dodatkowe umiejêtnoci. Dzisiejszy rynek
pracy jest bardzo wymagaj¹cy, zatem zdobyta w ten sposób
wiedza na pewno sprawi, ¿e staniemy siê atrakcyjniejsi dla
potencjalnych pracodawców.
Na Uniwersytecie Zielonogórskim, dziêki istnieniu Biura
Karier i Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹ studenci mog¹ wyjechaæ w ró¿ne zak¹tki Europy, korzystaj¹c z bogatej gamy ofert
stypendialnych. Sekcja jêzyka francuskiego Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych od kilku lat stwarza swoim
studentom mo¿liwoæ wyjazdów do Francji i Belgii w ramach
programu Socrates - Erasmus oraz umowy bilateralnej z Instytutem Uniwersyteckim Kszta³cenia Nauczycieli (IUFM) w
Caen.
Studentki III roku, które niedawno wróci³y z trzytygodniowego sta¿u we Francji bardzo pozytywnie oceniaj¹ swój pobyt za
granic¹. To by³a dla nich niepowtarzalna okazja, ¿eby zwiedziæ
pó³nocn¹ Francjê (m.in. Caen, Saint-Malo, Cancale, le Mont
Saint Michel), poznaæ kulturê francusk¹ (wystawy, muzea,
galerie, koncerty), a tak¿e, co najbardziej mo¿e istotne dla
przysz³ych nauczycieli  zapoznaæ siê z francuskim systemem
edukacyjnym (obserwacje lekcji w szko³ach i przedszkolach).
Bezporedni dostêp do bibliotek francuskich pozwoli³ im zgromadziæ wiêcej materia³ów do prac licencjackich.
Z podobnym entuzjazmem o pobycie we Francji wypowiada³y siê Agnieszka i Karolina, które wyjecha³y na trzymiesiêczne
stypendium do Chambéry. Dziewczynom bardzo podoba³ siê
system nauczania na uniwersytetach francuskich, pozostawiaj¹cy du¿o swobody w doborze poszczególnych przedmiotów: Mog³ymy naprawdê wybraæ zajêcia, które odpowiada³y
naszym zainteresowaniom  mówi Agnieszka. Oczywicie
pocz¹tki nie by³y ³atwe. Przez pierwsze trzy tygodnie czu³ymy
siê trochê zagubione  przyznaje Karolina  ale ¿ycie akademickie szybko nas wci¹gnê³o. Obok nauki nie brak³o i rozrywki: tanie kino uniwersyteckie, darmowe koncerty. Dziewczyny nawi¹za³y wiele nowych znajomoci, nie tylko z Francuzami, gdy¿ na uniwersytecie nie brakowa³o stypendystów z
ca³ego wiata.
Mimo ¿e ka¿dego roku wyje¿d¿a za granicê znaczny odsetek m³odzie¿y NKJO/F to wiadomo, ¿e liczba miejsc jest ograniczona i nie ka¿dy bêdzie móg³ sobie pozwoliæ na udzia³ w
takiej wymianie. Tym, którzy zostaj¹ w kraju kontakt z ¿ywym
jêzykiem zapewniaj¹ wizyty sta¿ystów francuskich. W tym roku
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Miko³ajki urzek³y francuskie sta¿ystki

Dziêki bogatej ofercie stypendialnej studenci UZ mog¹ wyje¿d¿aæ w ró¿ne zak¹tki Europy. Sekcja jêzyka francuskiego
Nauczycielskiego Kolegium Jêzyków Obcych od kilku lat stwarza swoim studentom mo¿liwoæ wyjazdów do Francji i Belgii
w ramach programu Socrates - Erasmus oraz umowy bilateralnej z (IUFM) w Caen.

gocilimy dziêki umowie z IUFM w Caen dwanacie osób
 cztery na trzy miesi¹ce i osiem na trzy tygodnie.
Nathalie, Claire, Anne i Solenne, które odby³y trzymiesiêczn¹ praktykê pedagogiczn¹ w sekcji francuskiej NKJO i w zaprzyjanionych szko³ach, wyjecha³y ze sporym baga¿em ciekawych dowiadczeñ, wynikaj¹cych ze wspó³pracy z polskimi nauczycielami, z pracy z polskimi dzieæmi oraz z obcowania z naszymi studentami.
Równie¿ ci, którzy spêdzili u nas zaledwie trzy tygodnie
mieli czas na skonfrontowanie z rzeczywistoci¹ kr¹¿¹cego
wci¹¿ jeszcze po Europie wizerunku Polski i wyzbycie siê
ró¿nych zwi¹zanych z nim stereotypów. Przekonali siê, ¿e nasz
kraj nie jest wcale taki szary, zimny ani smutny. Wycieczki w
wolne od pracy weekendy, utwierdzi³y ich w przekonaniu, ¿e
kultura polska jest bardzo bogata, a miejsc atrakcyjnych turystycznie nie brakuje. Sami mieli okazjê zwiedziæ: Warszawê,
Kraków, Wroc³aw, a tak¿e zobaczyæ polskie góry. Podobnie
jak nasze studentki dziêki wizytom w gimnazjach i liceach
mogli zapoznaæ siê z polskim systemem nauczania i porównaæ go z francuskim. Nie brakowa³o oczywicie rzeczy, które
ich zaskoczy³y (np. podzia³ na grupy ch³opcy  dziewczêta na
zajêciach wychowania fizycznego czy lekcje religii w szko³ach). To, co im siê u nas szczególnie podoba³o to system
pracy w ma³ych grupach i dobry poziom jêzyka wród m³odzie¿y szkolnej.
Jak przyznali, pobyt w Polsce bêd¹ mile wspominaæ, a
Polaków postrzegaj¹ jako ludzi bardzo gocinnych, choæ trochê za rzadko umiechaj¹cych siê.
Integracja europejska kojarzy nam siê z procesem dotycz¹cym pañstw, praw, gospodarki, ekonomii, a wiêc z dziedzinami, które przeciêtnemu cz³owiekowi wydaj¹ siê ca³kiem
abstrakcyjne. A tak naprawdê najwiêcej zale¿y od bezporednich kontaktów miêdzyludzkich. Korzystajmy wiêc z okazji, jakie daje nam uniwersytet i sprawmy, by integracja sta³a siê
naszym udzia³em.
Agnieszka Szafrañska
Katarzyna Pa³aczani
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